Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové
dotace z rozpoČtu městyse Č. FIN/05/2018NPS
DODATEK Č.1

v souladu s ustanoveními § 9 a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
l.
' " '
"'

I. SMLUVNÍ STRANY
Městys Suchdol nad Odrou,
zastoupený Ing. Richardem Ehlerem, starostou
Komenského 318, 742 01, Suchdol nad Odrou
IČ: 00298450, č. účtu 1765624389/0800
(dále jen ,,poskytovatel")

2.

Úřad městyse Suchdol nad Odrou
podac'č.j.'

Datum doručení'

1 ď -12- 2G13

Počet listů:

pňtoriy:

Ukládad znak:

Počet
Ntů:

Zpr

vatel:

Počet
Spis zn.
svazkij:

Tělovýchovná jednota LOKOMOTIVA,
zastoupená Jiřím Dostálem, předsedou výkonného výboru
Sportovní 379, 742 01, Suchdol nad Odrou
IČ: 48808300
(dále jen ,,příjemce")
uzavírají tento dodatek č. l k veřejnoprávní smlouvě z 13. 3.2018, kterým se mění bod IV.1.,
který zní:

IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
l. Příjemce se zavazuje:
a) realizovat předmět dotace vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a
naplnit účelové určení dle ČI. III této smlouvy,
b) realizovat předmět dotace takto:
ba) činnost oddílů
100.000,- Kč
bb) pravidelná údržba a provoz zařízení TJ
80.000,- KČ
be) mimořádná údržba (zpracování projektové dokumentace na osvětlení tenisových kurtů
a části házenkářského hřiště, vybudování skladu pro fotbalové nářadí)
30.000,- Kč
nejpozději do 31.12.2018;
bd) oprava umělého povrchu víceúčelového hřiště vC. lajnování, výměna části oplocení na
tenisových kurtech
130.000,- KČ
nejpozději do 31.12.2019.
C) sestavit přehled o čerpání poskytnuté dotace, který předloží městysi Suchdol nad Odrou do
15. února 2019 za realizaci položek ba) až bc) a do 15. února 2020 za realizaci položek bd)
nebo i dříve na základě vzájemné dohody, a to na tiskopisu, který tvoří přílohu této smlouvy.
Přílohu budou tvořit fotokopie účetních dokladů (faktury, doklady o úhradě v hotovosti) a dále
fotokopie dokladů o uskutečnění úhrad faktur, tj. kopie výpisů z účtu, v případě plateb
v hotovosti kopie výdajových pokladních dokladů;
d) nevyužité finanční prostředky vrátit na účet poskytovatele za položky ba) až be) nejpozději
do 15. ledna 2019 a za položky bd) nejpozději do 15. ledna 2020, č. účtu 1765624389/0800,
vedený u ČS, a.s., a to na základě zaslaného avíza o platbě,
e) nepřevést realizaci předmětu dotace na jiný subjekt. V případě přeměny nebo zrušení
příjemce s likvidací provést vyúčtování dotace nejpozději do 30 dnů od této skutečnosti.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna
Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou č. 2018.2.3.e)
z 12.12.2018, a to na základě žádosti příjemce z 10.12.2018.

V Suchdole nad

poskytovatel

dřou dne 13.12.2018

Suchdole nad Odrou dn, ·./Z /jt/ í)
iiäi'^',

příjemce

